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Vos Hymen doctis foribus sonare 
Nunc jubet Carmen Geniale Sponsis ; 
Nunc ubi blandas retulit tenebras 

Lucidus Hesper. 
Dicite : «Aeternos agat hoc Par annos ! 
Dicite «Aeternos amet hoc Par annos, 
«Grata carpentes Veneris sub imo 

«Gaudia corde. 
«Lustra viventes peragant beata, 
«Mutuo iungant thalamos amore, 
«Sera sic olim genibus propago 

«Ludat avitis. 
Haec et aurato generosa Pallas 
Reddidit plectro: sonuit canorum 
Barbiton Musis : sonuit sacratis 

Collibus Echo 
Filidoro Benvenuto Blandusiense, Pastor Arcade 

Közli: HALÁSZ GÁBOR. 

VERSEGHY FERENC ZSENGÉI. 
(Második, bef. közlemény.) 

IV. RÉSZ. 
7. Phillis Panaszi Demophoon ellen.1 

Emlékezzél szavaidról álhatatlan gyáva2 szív, 
bár tsak tanulnál- meg egyszer Jegyesedhez lenni hív, 
mesterséges tsalfaságod. hogy ki-mondjam igazán, 

illik immár félre tenned 
's esküvésid szerint élned 

bátor vádollj azután. 

Tudod, midőn személyemet Istenednek mondottad, 
ha egy óráig nem-láttái, esztendőnek gondoltad ; 
el-kerülhetetlen voltam, 's mindenképpen tetzetős ; 

ítéleted szerint kedves, 
jámbor, igaz, kellemetes, 

ékes, nyájas, erköltsös. 

Most, mintha nem-is ösmérnél, kérdezgetel másoktól, 
Idegen köszöntésidnek hidegsége el-árúl: 
velem szóban félsz eredni, ha meg-látsz-is, el-kerülsz, 

az előtt illyen nem voltál ; 
ím, ki hívséget fogattál 

tsalárdságban el-merülsz. 
Mond meg már, mi lehet oka álhatatlanságodnak ? 
véled, hogy ki-nem tanultam tzélját változásodnak : 
Tudom, ki sebesítette újj nyilakkal szívedet, 

bár tőlem lett sebes volta, 
a ki azt bé- gyógyította 

mérges sebbel illetett. 

i 1—6, L. Bevezetést. (167—168. 1. 
3 Ls. Ó.-ban; gyanós szív. 
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Én ugyan szívből kívánom, hogy tölthesse kedvedet, 
és tökélletessebben, mint én, bírhassa szívedet, 
de félek rajta, ne talán ő is meg tsalattatik, 

mint ártatlan madár tőrben 
ösméretlen keleptzében 

könnyen bé-hódíttatik. 

Vagy pedig, kit Isten aszszony gyanánt keztél imádni, 
a' kinek áldozatijára merted fel ajánlani 
engem illető 8zívedet, még üdővel meg tsufol, 

mert új szépség tetzetösebb 
de légyen tsak ösmerösebb 

még szenvedni el-únol. 

Gyakran a szép zöld pázsit közt mérges kígyó aluszik, 
ha nem illeted nyugtában, ellened nem borzódik, 
de ha pázsitnak szép rendét bántod, féltsed éltedet ; 

elient áll, meg-öl mérgével. 
Jobb lesz, térj viszsza szíveddel 

ahoz, ki holtig szeret. 

8. D e m o p h o o n meg-felel F i l l i snek . 

Ne tsudáld változásomnak el tökéilett szándékát ; 
meg beszillem ha kívánod, föl tett tzélomnak módját 

mesterséges tsalfaságot 
Vagy akár melly ravaszságot 

Ellened el nem követtem, nem is tuttam fortéiját. 

Ura szavaimnak voltam én meg-nem vetettelek; 
vagy színezett furtsasággal én nem kisirtettelek. 

Esküszöm a nagy Egekre, 
igaz, jámbor, hív szívemre, 

hogy igazán szerettelek; és még most is szeretlek: 

Egy gántsot találtam benned, meliyben szívem megbomlott, 
hogy ollyan asztalhoz ültem, mellynél már más jól lakott : 

félek mással pörlekedni, 
a ki jámbor szoktam élni, 

két kuasz, hidd-el, egy tsonton soha meg-nem alkudott. 

Az Új szépség Újságáért előttem nem kedvessebb, 
méltán jobban kedvelhetem, ha igazabb és hívebb ; 

tsak egy szívet tartok bennem, 
mert tsak egyet kell kedvelnem, 

több ugyan a kettő egynél, de nem kellemetessebb. 

Ugyanazon fúllánkjával, mellyel a méh sérteget, 
szép ki-nyílt piros rósákból lépes mézet szedeget; 

nem tekinget szépségére 
ha mézetskét kap nyelvére; 

ha más el rágatta lépj ét, felette nem repdezget. 

Ne tsudáld már [énj Fillisem ! hogy más félre hódultam, 
vélem, palástomat szélnek okossan fordítottam: 

szép vagy, jó vagy, most is mondom, 
erköltsös vagy, nem tagadom ; 

de már nem tehetek róla, mástul meg-raboltattam. 
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9. Themis és Fortuna. 
Nagy anyja az igazságnak 
Themis Aszszony, Fortunának 
el ment hajdan roppant épült nagy méheliyjébe: 
Itt Fortuna bé-húnt szemmel 
jádszik hamis kerekével, 
két kezével forgatván azt nagy tengelében. 
Megy a kerék vagy tsendessen, 
vagy viszsza fordul sebessen, 
így, a kik azt meg ragadják 
Hogy Fortunát próbálgassák 
Viszsza esnek vagy le-buknak a nagy kerékről. 

Látja Themis boldogságról, 
Hogy le-esnek a magasról 
Sokan, kik kegyes szerentsét már érdemleUek; 
Látja azt-is a' kerékkel 
hogy fel-jútnak sietséggel 
a' nagy póltzra, kik még semmit nem érdemlettek ; 
Ki vonyja éles fegyverét 
's rontya Fortuna kerekét ; 
a kit érdemesnek ítíl, 
arra kardjával fel nem kél, 
de a' többit le-vagdallya szerentse kerekéről. 

Fortunának egy szolgája 
hogy"Themisnek kardját láttya, 
mellé ugrik 's merész kézzel ki-lopja szemét ; 
Ez káráért boszszút alván 
sűrű könyvek közt jajgatván 
új haraggal villogtatja fegyveres kezét. 
Nem látja majd az érdemest, 
le-vagdalgat sokat vegyest : 
azért sokszor az ártatlan 
érdemmel tölt gyámoltalan 
igassága 's jussa mellett le-düll a magosról.1 

13 . Apo l lo Dafn isnak . 

Nem tűrhetem szívemnek emísztő tüzeit, 
megvallom szépségednek tőled vett sebeit2 

oh ne légy olly kegyetlen szép Daíne ! rabodhoz, 
ne vesd meg gyötrelmében 
azt, ki hív szerelmében 

borul lábaidhoz. 

Ládd mint szokott tréfálni Amor a szivekkel 
meg-tud sokat trutzolni édes sebeivel, 
mérgét mézzel vegyíti öntvén nyíl tokjában 

oh nem jó ki-nevetni 
nem tanátsos meg vetni 

kisded játékában. 

f * Itt a kézirat 103—104.1. ki van vágva. Utána: Tizenkettő. Beménség, 
reménség de,hamar megtalál . . . 

2 Ös. Ö.-ban: szépségedé vett érző sebeit 
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Mutatta tehetségét már számtalan ízben, 
eresztvén dühösségét szerentsétlen szívben 
sok jajjal meg büntethet az Amor téged-is 

oh melly fájdalmas sebet 
gyógyulhatatlan sebet 

ejt-ő, ha gyermek-is. 

1 4 . D a f n e fe l«l A p o l l ó n a k . 
Apollo ne szeress, kelletlen gengeséged 
alkalmatlan hívséged1 

vedd vissza, tartsd-meg szívedet 
's add azt ollyannak, ki szeret, 
én nem szerethetlek 's másnál sem véllek szebbnek* 
vagy3 kellemetesebbnek 
ortzádat4 vagy másét látnom 
Hidd-el mind-egynek állítom. 
Ha nem látlak, sem fáj, ha látlak sem vidámít, 
komor kedved6 sem búsít, 
örömre sem hozhatsz, 

. de személlyeddel bajt sem okozhatsz,6 

rabbá nem lett szívem mindent egyaránt érez, 
szomorkofryj vagy örvendezz : 
illy indulatidtúl nem 
füghet érzékenységem. 
Ha mondok valamit és halgaísz, ollybá tartom 
mintha beszíded hallom, 
nem kérdem, úgy vané ? 
nem aggódom, ha tetziké ? 
ne várd, hogy valaha meg-győzvén erköltsökben,7 

uralkodjál szívemben 
's rablántzodon utánnad vezess, 
Apollo! kérlek engem ne szeress. 
Ha éppen kínszerítsz, hogy szívemnek raély titkát 
ki térj eszem mivoltyát 

egy szóba foglalván tüzét,8 

vagy indulatomnak hidegségét. 
íme szerelmemet, h a annyira kívánod, . 
tsak kevéssel meg-hallod : 
tudgyák a nagy Egek, 
hogy én szívemben nem szerethetlek. 

1 5 Rós?a. e 

Titkos gyötrelmemnek habjait, Rósa gyanánt pirult ajakid 
tüzes szerelmemnek nyilait alabasztrom színű vállaid 
nem titkolhatom nem tagadhatom, méltán gyerjesztik nyájas szavakra, 
orvos kezedet szükség kívánnom ; méltán ingyerlik gyenge tsókokra 
Kegyes Rósám! én szívemet: 
Gyötrődik én lelkem, Ölellek, tsókollak 
hozzád kívánkozik szívem, mint kints hív szívembe zárlak, 
tellyes örömem van kebeledben, nyúgodj-meg kérlek e hajlékomban, 
vigasztalásom kegyességedben, helyheztesd hamar nyugalomban 
ékes Nimfám ! életedet. 

1 Cs- Ö.-ban : . . . kelletlen szereteted, ízetlen gyengeséged . . . 
2 U. o. nem tartlak szebbnek. — 3 sem. — i képedet. — 5 kedvvel, 
G bajjal sem szomoríthatsz — 7 győzzél — 8 foglalom 
9 L. a Bevezetést. (IK. 1938. 167. 1.) 
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Szerelemre gerjesztő szemed Ábrázatodnak í késsége, 
valahányszor énreám veted. ajakid kegyes édessége 
annyiszor lángja szeretetednek meg-győzte hamar hidegségemet, 
bé-hat szívembe nyila tüzednek tekintetedbe merült szívemet, 
szemeidből : ékes Nimfám ! 
szeretlek, kedvellek orvosold tüzemet, 
érdemed szerint tisztellek; kegyes kézzel gyógyítsd sebemet, 
meddig testemben élhet a Lélek ime ! szívednek adom szívemet, 
el nem felejtlek, ki nem ejthetlek ékes kebledbe hajtom fejemet: 
hívségemből. szeress Rósám.1 

K o p o r s ó vers . 2 

Ki erre bujdosol, Ébresztek szíveket 
és még kint babozol sok ékes mellyeket 
világnak kintseit vagy tetző színekkel 
vadászván kénnyeit, vagy hív szerelmekkel 
állapodgy—meg! viszszont lángra. 
E falt, mely ékemet Már múlnak tüzeim, 
el-zárta képemet mert sűrű könyveim 
szemnek nyilaitól lelkemből forván 
szépnek ajakitól, s reájok húlván 
jól tekintsd meg. hamva teszik: 
Még éltem, tüz valék ! menny! kérlek, ne sirass, 
ah sokszor lobbanék felettem ne múlass, 
látván kegyeseket ékesnek könyvei 
mellettem ölyveket mert tűznek jelei 
édes lángra. tűzzé teszik.* 

* „Szereztetett 781-dik esztendőben, midőn Modesta szűz, a klastromba 
menvén, a világnak meghala." Verseghy jegyz. 

Fé l e l em és g-yanúság-. 
Félelem, 's gyanúság két Isten Aszonyok 
el menvén a szomszéd kertbe, le nyugszanak : 
könyökjök a vánkos, gyep lett nyoszolájok, 
két részre szunnyadván, fél-szemmel vigyáznak: 
Egymástól minden ok nélkül tartanak, 
egy félve, másik gyanakodva alszanak : 
Jön Amor, 's egy nyíllal minda'kettőnek meg üti szívét. 
Ébrednek a szüzek, érzik új károkat, 
kiki sietséggel ágyából fel-ugrik. 
Szalad a' félelem, alig hagy nyomokat; 
a' másik szűz nézvén Ámorra gyanakodik: 
Te voltál, úgymond, ki meg sértettél, 
ki tolvaj kézzel meg-kerítettél ? 
jőj közel, ne tagadd, vald meg két színű szívednek vétkét. 

Jön Amor, 's meg vallya nyájas tolvajságát, 
Gyanúság meg-fogja köntössé végét, 
viszszahítt társával örök barátságát 
kéri: ez hamar meg-ígíri frigyét; 
azóta8 a ki Ámornak tüzét 
szívbe veszi nyilának élét 
gyanúság, 's félelem között tölti kétséges életét. 

1 A 16. (Tovább nem tűrhetem...) és 17. (Leányi Sionnak...) nem 
Verseghyéi. — 2 Itt a versek számozása megszűnik. — 3 Cs. Ö.-ban: azért. 
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R o m a . 
Keserves újság! Ha engem nem bötsülsz, 
ah szomorúság bötsüld meg lelkedet, 
a mit hallok ha engem nem szeretsz, 
felőled magzatom! szeresd éltedet! 
ha elbútsúzol, Tekintsd az Egeket, 
szülédnek okozol tekintsd a földeket, 
halálos esetet ah fajzatom ! mellyekre kegyetlen ! 
Fiam! mit gondolsz, ah kegyetlen viszed kintsemet. 

[fiam, Az Egek melegek 
az, a mit most te koholsz, lesz forrasztyák véredet, 

[hóhérom skorpiók végzik el életedet. 

Külső földekre, 0 Roma! Roma! nagynak 
jaj veszélyedre miért mondatol? 
sietsz el tőlem a szentség székinek 
egy örömem ! miért tártától ? 
olasz nemzethez, hidd el szent nem vagy, 
vad emberekhez söt kegyetlen is vagy 
mégy el hazádból egy mindenem ! Anyai kintsemtöl ha meg fosztol 
Tziklopsok szigetét, Lásd mit tselekszel 
tengernek vizeit, genge szívemmel, 
ah ! hogy evedzed-el, egy gyér- szülői keblemtől mit ragadsz-el. 

[mekem ! 

De mit panaszkodom 
ah szomorú Anya ! 
kőnél keményebb fiam ellen ! 
szívemnek panaszit, 
szememnek könyeit 
ah meg nem tekinti a kegyetlen! 
végső szavaimat 
bútsúzó tsókomat 
ah halálom előtt vedd gyermekem! 

II . TOLDALÉK. 

1. E g y i r igynek beszédjére . 1 

A t s a l v e t é s . 2 

Menalkás egy Gerlitzének Meg sajdítván a keleptzét 
búzátskával tőrt raka, Nevetésre fakada, 
Ez engedvén kis kénnyének Bolond, úgymond, a'ki éltét 
az ételhez szalada. nyalánkságért el-adgya. 

2 . I n t é s a Rósához . 8 

1 L. id. kiad. 78. 1. Thirzis és Laura s u. o. 346. 1. Ihirzis és Fillis. 
(Kéziratunk — úgy látszik első — változata a 4., 5—6. sorban eltér ez utóbbi
tól. : 4. sor : s nem is volt tetzésemre. — 5. mi gondja irigy szívednek — 
6. meg-ütközni tsokjain.) 

2 Számozás nélkül. 
3 Id. kiad. 36. 1. A' Rósa. 
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3 . He lena á l m o d o z i k Pa r i s sa l . 1 

Hogy nyoszolyámra ma le-dültem, De jaj ! sem genge tsók, sem kezek 
szép Paris álla-meg mellettem kő-szívíhez bé-nem férhetnek, 
függesztvén szemét ortzámra: viszszont tüzekre nem-gyözhetik: 
Intettem ötét kebelemhez, Ah ! leg-alább, így szóllalék-meg, 
hogy bátran jönne nyilt ölemhez ortzámat2 kezeddel illesd-meg, 
ülne, vagy dűlne kísz ágyamra. ha Egek tüzedet kímíilik. 

Hamar meg-imlúlt intésemre, Ezt néki mondván, fel-serkentem, 
sok tsókot ígírvén képemre, a képzelést szívből nevettem, 
ágyamra mellém el terjed; melly vajba lenne igazság,3 

oh melyét melly gengén öleltem, tüzet ; hidd el, Paris, ereznél, 
könyökét hány tsókra idéztem, a tsókért tsókokkal fizetnél4 

mint vártam érezni, hogy gyerjed. ha álmom lett volna valóság. 

4 . Apo l lo és Dafne.5 

5 . A p o l l ó n a k p a n a s z i Dafne fu t á sa e l len. 
Ah el-fordul ajánlott hívségemtől, 
el távoz Dafním ! terjett kebelemtől ; 
amott .szalad, , 
a' setét erdőbe szalad 
félvén szerelmemtől. 

Hívségemet hány esküvés ígérte, 
gyenge ortzáját hány tsók tisztelgetté ! 
de nem felelt, 
ah Egek ! semmit nem felelt 
illy édességekre. 

Szerentsés völgy, hol drága szíved meg-áll, 
szerentsés erdő, hol szépséged meg-száll, 
ama jegyes,-
ah szerentsés ama jegye3, 
ki szívedre talál. 

Küldj leg alább, küldj Dafní ! hozzám vízeket 
mellyekre fested mint Narcissus képedet, 
vagy Ze fi rust 
küld gyámolómnak Zefirust, 
had hozza híredet. 

6. Pásztori Leányka.8 

7. Doris az erdőben.7 

8. Kedves.8 

1 Gs. O.-ban: Helena álma Parisról 
2 U. o. Az számat nem változat, nyilván csak rossz másolat, 
3 U. o.: Melly volt vala tsak álomság. 
4 tsőkokért tsókkal 
5 Id. kiad. 52. 1. Thirzis és Klóé- — U. o. 340. 1. Dámon és Chloé. 
6 Közöltem IK. 1935. 177. 1. 
» Id. kiad. 41. 1. Az Erdő. • 
s Közöltem IK. 1935. 177. 1. 
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A m o r a p á s z t o r o k köz t . 
Nézd, ó Doris ! nézd a völgyben 
ama zöldellő térségben 
Pásztor miként vigadoz : 
Amor, lâddé ? a kis Amor 
mint jár köztök és melly bátor, 
minden párhoz hogy tzéloz ? 
íme, már azt meg sértette, 
Nimfájához le-kötötte, 
a' ki amott sóhajtoz: 
0 szesrény! be keservesen 
vár egy kintset, kit szeressen, 
de ez másutt mulatóz. 
Dámonra tsak most tsapott nyílt, 
már is szíve lásd hogy meg nyílt, 
mint terjednek karjai? 
Nyuitya testét füves ágyra, 
álmot kíván illy bajára, 
ásítoznak ajaki. 

K u n y h ó . 
A szegfű.2 

Szép szabadság-.3 

Mopsus épen új társával 
beszédben volt, hogy nyilával 
meg gyújtotta szerelmét; 
de már halgát 's búnak indul, 
gondolkozván fortélyokról, 
mint lopja meg kedvessét. 
Alig köpvén már mellyen túl 
Dalnis, szíve aszállyátúl 
az Egekre fekénget; 
Kloris aszszony szép jegyessét 
maga mellé vette kincset 
a vizén túl nevetget. 
Nézd ! amaz hogy iszsza nyálát', 
Mennyünk Doris! mert ha meg lát 
A kis Amor, ránk nyilaz : 
Akkor, hidd-el, a mit láttál 
Most másokban tapasztaltál 
Mind énbennem lesz igaz. 

Á l o m . 
P ü i l l i n t B a v e t a j ta ján . 
A k i s Dor i ska . 4 

H í v s é g . 
Ne sírj, o bús szívem ! ne ess kétségbe ; 
nem válsz-el tőle, nem, meg-maradsz szívébe 
élni fogsz, még ő él, szép elméjében 

és ö elmédben. 
Első áldozatod olly kedves nála, 
hogy azt örök hívséggel hálálni fogja, 
és te mivel tisztelt hívséggel, 

viszszont hív leszel. 
Oh hív, örökké hív leszek tehozzád, 
nem fog helt adni másnak bennem szép ortzád, 
a mint tökélletes lett szövetségünk, 

úgy lesz szerelmünk. 
Amor . 6 

Közli: GÁLOS REZSŐ. 

1 Innen számozás és kóta nélkül. 
s Id. kiad. 389. és 37. 1. 
s A' Szabadság c. költeménynek (id. kiad. 78. 1.) téliesen eltérő szö

vegű, a kéziratba V. későbbi írásával cím nélkül bejegyzett —változata: 
Szép szabadság ! leg-főbb jószág, Hertzegeknek kegyelmével 

népek vérrel, vérrel vesznek meg, fel nem váltanám, 
Szép szabadság! leg-főbb jószág Koronákat sok kintsekkel 

én sem vetlek téged soha meg. érte el nem hagynám. 
Adgy szép Doris, adgy ortzámra 

tsak egy tsókotskát 
'S íme szívem néked adgya 

szép szabadságát. 
Petőfi mottójával való ellentétére már Császár Elemér rámutatott. — 

(Id. kiad. 345. I.) 
* U. o. 177. 33. és 45. 1. — 5 Id. kiad. 43. 1. 


